
I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sebelum krisis moneter pada tahun 1997, sebagian besar 

perbankan di Indonesia berekspansi usaha ke kredit korporasi dan 

pembiayaan yang berorientasi pada ekspor-impor. Keadaan tersebut 

dalam kelanjutannya menimbulkan adanya kredit macet sehingga situasi 

perbankan menjadi tidak stabil, yang diperparah lagi dengan krisis 

moneter pada tahun 1998 yang menjadikan industri perbankan Indonesia 

terpuruk dan terjadi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap 

perbankan.   

Mulai tahun 2002 industri perbankan mulai bangkit kembali dan 

ditandai dengan semakin tingginya tingkat persaingan antar bank, yang 

berdampak pada persaingan untuk memperolah nasabah sebanyak-

banyaknya. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh dana dari 

masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro maupun 

memberikan pinjaman/kredit sebagai penghasil bunga pinjaman. Oleh 

karena itu, dalam rangka mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya 

salah satu cara yang ditempuh adalah dengan tawaran hadiah menarik 

serta pelayanan yang baik untuk menghadapi persaingan, meningkatkan 

citra bank dan kepercayaan serta kepuasan nasabah.  

Bank Bukopin sebagai salah satu bank swasta nasional berusaha 

untuk terus mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya yang ditunjang 

dengan pelayanan terbaik dalam rangka menjaga keloyalan pihak 
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nasabahnya. Hadinoto (2003) menyatakan kinerja bank sukses atau sehat 

apabila mengalami peningkatan yang signifikan, yang diindikasikan oleh 

Capital Adequacy Ratio/CAR memenuhi atau lebih dari 12 persen, Non 

Performing Loan/NPL kurang dari 5 persen, peningkatan aset, 

pertambahan penyaluran kredit, peningkatan Loan to Deposit Ratio/LDR, 

Net Interest Margin/NIM positif, peningkatan profitabilitas, serta 

peningkatan permodalan. Beberapa indikator tersebut diatas untuk Bank 

Bukopin disajikan pada Tabel 1.  

Tabel 1. Kinerja Bank Bukopin Tahun 1999 - 2002 

Indikator 1999  2000 2001 2002 
Nilai Nilai Perub

. (%) 
Nilai Perub 

(%) 
Nilai Perub 

(%) 
CAR 4,06 15,42 279,80 16,80  8,95 14,13 -15,89 
NPL  -0,70  3,96 -666,71 2,66 -32,83 
Total aset 
(juta) 

5.735.765 9.185.230 60,14 9.602.001 4,54 14.129.266 47,15 

Dana 
masyarakat 
(juta Rp)  

4.464.734 28.731.872 15,56 24.955.961 -13,14 29.177.430 16,92 

Kredit  
(juta Rp.) 

2.790.366 4.888.726 75,20 5.093.577 4,19 8.496.695 66,81 

LDR (%)  74,53 94,99 27,45 66,93 -29,54 74,28 10,98 
NIM (%)  6,21 6,50 4,67 6,74 3,69 5,16 -23,44 
Laba (juta 
Rp) 

466.923 125.523 -73,12 176.186 40,36 257.101 45,93 

Sumber : Indef (2003) 

Berdasarkan kriteria bank sehat, maka kinerja Bank Bukopin tahun 1999-

2002 pada tabel diatas adalah sebagai berikut CAR tahun 2000-2002 

lebih dari 12 persen, NPL kurang dari empat persen, terdapat peningkatan 

aset dan penyaluran kredit mulai tahun 2000 hingga tahun 2002, LDR juga 

mengalami peningkatan (kecuali tahun 2001), NIM positif kecuali tahun 

2002, serta adanya peningkatan laba kecuali tahun 2000. 

Salah satu aktivitas perbankan adalah menghimpun dana yang 

berasal dari masyarakat. Dana yang berasal dari masyarakat tersebut 
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dapat berupa tabungan, giro, maupun deposito. Bagi perbankan, 

tabungan dan giro merupakan sarana penghimpun dana dari pihak ketiga 

yang murah, karena bank membayar beban bunga yang relatif rendah 

dibandingkan deposito.  Pada Tabel 2 disajikan posisi dana dalam bentuk 

tabungan dari 20 Bank yang ada di Indonesia tahun 2001 sampai dengan 

tahun 2005 (September).  

Tabel  2.  Posisi Dana Pihak Ketiga Dalam Bentuk Tabungan 20 Bank Di 
Indonesia  (Dalam Juta Rp)  

 
 Nama Bank Des 2002 Des 2003  Des 2004  Agust 2005  Sept 2005 

Bank Mandiri 29.589.743 40.527.460 51.997.125 46.057.776 44.198.536
Bank BCA 45.704.616 56.393.609 69.066.020 66.731.344 65.580.687
Bank BNI 29.125.184 34.198.290 38.989.046 36.150.182 35.789.040
Bank BRI 28.673.037 35.803.367 44.583.723 45.506.848 46.287.227
Bank BTN 3.496.790 5.150.957 6.035.808 5.749.566 5.725.326
Bank Danamon 10.090.604 11.414.802 11.155.655 9.738.685 9.183.046
Bank Lippo 8.442.994 9.103.268 10.811.658 10.239.906 9.756.764
BII 3.593.655 4.871.030 6.080.133 6.127.066 6.178.724
Bank Mega 793.350 1.496.788 1.894.755 2.050.606 1.917.827
Bank Niaga 2.715.696 3.746.028 4.965.001 5.068.863 4.875.978
Bank Permata 2.725.014 3.460.170 4.305.048 4.521.939 4.381.615
Bank Bukopin 922.266 1.293.767 1.727.680 1.748.817 1.687.131
Bank Buana 3.916.156 4.347.164 4.767.136 4.366.712 4.240.700
Bank Ekonomi R 1.901.141 2.573.638 3.233.760 3.363.405 3.290.153
Bank NISP 1.067.696 1.911.482 2.928.327 3.399.742 3.233.074
Bank Panin 2.028.753 2.685.614 4.243.924 5.175.418 4.246.348
BPD Jabar 980.872 1.329.761 1.612.519 1.561.237 1.657.573
BPD Jatim 958.023 1.339.747 1.673.399 1.809.107 1.891.281
CitiBank N. A 1.462.265 1.768.281 1.841.027 2.031.075 1.975.566
Stand. Chartered 957.762 998.259 607.885 3.604.788 919.536
Sumber : www.bi.go.id 

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam 

operasional suatu bank dan sebagai penentu keberhasilan bank. Hal 

tersebut dikarenakan bank mengelola dana, baik dari masyarakat maupun 

pemerintah yang mengandalkan kepercayaan. Oleh karena itu perbankan 
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memerlukan tenaga yang terampil, memiliki integritas yang baik serta 

terpercaya. Akan tetapi tidak semua perusahaan termasuk perbankan 

memiliki sumber daya pendukung dalam menjalankan aktivitasnya. Salah 

satu upaya yang ditempuh perusahaan untuk memenuhi hal tersebut 

adalah melalui outsourcing dengan tujuan dapat membantu kelancaran 

dan peningkatan kegiatan operasional perusahaannya sebagai solusi atas 

keterbatasan sumber daya yang dimiliki perusahaan.  

Bank Bukopin, khususnya Direktorat CBG (Consumer Banking 

Group) menangani produk dana pihak ketiga yang terdiri dari tabungan, 

deposito, dan giro. Sumber daya manusia untuk pemasaran yang dimiliki 

oleh Direktorat CBG berjumlah 148 orang untuk seluruh Indonesia. 

Mengingat  sasaran pasar yang dituju untuk produk Bank Bukopin cukup 

besar maka jumlah tersebut dirasakan tidak mencukupi. Mengingat 

ketidakseimbangan antara sumber daya manusia dengan besarnya pasar, 

maka Direktorat CBG sejak tahun 2002 melakukan strategi outsourcing 

tenaga pemasaran dalam bentuk kerjasama dengan agen penyedia jasa 

outsourcing yang memiliki keahlian dalam hal pemasaran, untuk 

memasarkan produk-produk dalam rangka meningkatkan pengumpulan 

dana dari nasabah, terutama dalam bentuk tabungan.  

Tenaga pemasaran tersebut lazim disebut dengan Marketing 

Representative (MR) sebagai tenaga pemasar milik perusahaan.  Pada 

Tahun 2003, kegiatan MR adalah untuk pemasaran Tabungan SiAga 

bersama RO (Relation Officer) yang merupakan karyawan Bank Bukopin 

sendiri. Tabungan SiAga ditujukan untuk semua kalangan mengingat 
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setoran yang relatif rendah dibandingkan dengan bank lain, yaitu hanya 

Rp. 50.000. Beberapa aktivitas pemasaran Tabungan SiAga tersebut 

antara lain melakukan pameran atau kanvasing serta menawarkan 

kerjasama penggajian (payroll) secara langsung kepada perusahaan. 

Tabel 3 menampilkan perkembangan jumlah account dan jumlah nominal 

masing-masing dana yang berhasil dikumpulkan sejak menjalankan 

strategi outsourcing tenaga pemasaran tersebut.  

Tabel 3. Perkembangan Dana Pihak Ketiga/Dari Masyarakat Sejak 
Menerapkan Outsourcing Tenaga Pemasaran  

 
 Juli-Desember 2002 Tahun 2003 Tahun 2004

Account 
(buah) 

Jumlah 
 (Rp. ) 

Account 
(buah) 

Jumlah  
(Rp. ) 

Account 
(buah) 

Jumlah (Rp. ) 

Tabungan  2.416 995.907.794 18.738 9.786.441.826 22.622 17.005.875.291

Deposito 200 1.832.466.930 613 22.289.599.379 139 6.424.694.439 

Giro  0 0 20 18.794.000 35 432.495.753 

Sumber : Bukopin (2004)  

Berdasarkan Tabel 3 di atas, produk tabungan menunjukkan 

kenaikan account dan jumlah nominal, demikian pula dengan produk giro. 

Akan tetapi tidak demikian halnya dengan deposito yang mengalami 

penurunan pada Tahun 2004, baik account maupun nominalnya. Selama 

menjalankan strategi outsourcing, Direktorat CBG belum melakukan 

evaluasi keefektifan tenaga pemasaran sehingga perlu dilakukan kajian 

perbandingan kinerja Bank Bukopin sebelum outsorcing, pada saat 

outsourcing, serta bagaimana selanjutnya outsourcing untuk waktu ke 

depan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai Evaluasi 

Strategi Outsourcing Tenaga Pemasaran Produk Tabungan Direktorat 

Consumer Banking Group PT. Bank Bukopin.  
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1.2 Perumusan Masalah  

Beberapa perumusan masalah outsourcing pemasaran PT. Bank 

Bukopin dikemukakan dibawah ini  : 

1. Bagaimana efektivitas kinerja tenaga pemasaran outsourcing 

dalam hal memasarkan produk tabungan? 

2. Faktor-faktor apa saja yang diperlukan perusahaan untuk 

menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat? 

3. Bagaimana strategi outsourcing akan dilakukan untuk waktu yang 

akan datang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Menganalisis efektivitas kinerja outsourcing tenaga pemasaran 

yang dijalankan oleh Direktorat CBG PT. Bank Bukopin pada saat 

ini  

2. Menganalisis faktor-faktor eksternal dan internal yang 

mempengaruhi kinerja tenaga pemasaran outsourcing produk 

tabungan Bank Bukopin sehingga memiliki keunggulan bersaing  

3. Menentukan alternatif-alternatif strategi yang dapat dilakukan oleh 

Direktorat CBG PT. Bank Bukopin dalam melakukan outsourcing 

tenaga pemasaran serta rekomendasi perbaikannya pada masa 

yang akan datang   
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut :  

1. Bagi perusahaan : mengetahui efektivitas strategi outsourcing yang 

telah dilakukan serta menjadi masukan bagi perusahaan mengenai 

outsourcing yang telah dilakukan  

2. Bagi penulis : sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan di MMA IPB 

sesuai dengan kondisi di lapangan  

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 Dalam penelitian ini, ruang lingkup dibatasi hanya pada MR 

pemasaran kantor Pusat Bank Bukopin untuk produk tabungan, dengan 

alasan bahwa pada saat ini produk Tabungan SiAga merupakan produk 

unggulan Direktorat CBG Bank Bukopin.  Selain itu, penelitian dibatasi 

untuk mengevaluasi kinerja MR selama ini serta untuk mengetahui 

kompetensi MR yang telah dimiliki serta kompetensi yang harus 

ditingkatkan dalam rangka mendukung strategi Bank Bukopin, khususnya 

Direktorat CBG.  

 

 




